Tantárgy neve: Válságkezelés

Tantárgy neptun kódja: GT-GVG124B
Tárgyfelelős intézet: Gazdálkodástani
Intézet
Tantárgyelem:1 K (vállalkozási szakirány)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Dr. Tokár-Szadai Ágnes, adjunktus
Előfeltétel: Javasolt félév:2 6. T
3
Számonkérés módja (a/gy/k/b):4 a-k
Óraszám/hét (ea+gy): 1+2
Kreditpont: 4
Tagozat:5 Nappali

Tantárgy feladata és célja:
A hallgató megismeri a válság kialakulásának, elemzésének, a válságkezelési stratégiának és a válságkezelés
folyamatának elméleti alapjait és gyakorlati megoldásait nemzetközi és hazai esettanulmányok bemutatásával
és elemzésével.
A hallgató képessé válik –majdan vállalkozóként- saját vállalkozása válságának felismerésére, megismerkedik
a válság megelőzés technikáival, és a hatékony válságmenedzselési terv kidolgozásának alapjaival.

Tantárgy tematikus leírása:
A válságkezelés alapjai; A vállalati válság kialakulásának okai, tünetei; A válság szakaszai, megelőző jellegű
válságmenedzselés; A „turnaround” (zavarelhárító) válságmenedzselés; Elemi válságkezelő stratégiák;
Válságkezelés módozatai gazdálkodó szervezeteknél; Konfliktusok a kontroller gyakorlatában
(esettanulmány); Konfliktusok kezelésének módjai –szituációs játékok; Arthur-Andersen tanácsadó cég bukása
esettanulmány megoldása; Válságkezelés a Mercedes-nél esettanulmány megoldás; A válság hatása és kezelése
egy adott vállalatnál; A gazdasági világválság hatása és kezelése egy adott ágazatban; A gazdasági világválság
hatása és kezelése Amerikában, Európában, Ázsiában; A gazdasági világválság hatása és kezelése egy adott
országban.

Félévközi számonkérés módja:
Zárthelyi dolgozat, esetelemzés írása, és bemutatása; Újságcikkek, illetve egyéb források alapján -15 oldal és
25 perc/fő előadás + 5 perc vita

Értékelése:6
Beadott esetelemzés színvonala (20%), prezentáció –külön értékelve, hogy mennyire tudta a többieket bevonni,
kérdéseikre válaszolni (20 %), kollokvium (60%).
k: ötfokozatú 0-60% elégtelen (1), 61-70% elégséges (2), 71-80% közepes (3), 81-90% jó (4), 91-100% jeles
(5)

Kötelező irodalom:
1.
2.
3.

Horváth Győző: Válságmenedzselés a gyakorlatban (Glória Press Kiadó Budapest, 2003)
Barlai Róbert – Kővágó György: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció (Századvég, Budapest,
2004)
Dinya László: Szervezetek sikere és válsága Akadémiai kiadó, 2005

Ajánlott irodalom:
1.
2.
3.

1

Dr. Katits Etelka: Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak (Novorg Kiadó, Budapest, 1997)
Katits Etelka: A vállalati válságkezelés pénzügyi módszerei (Perfekt, Budapest, 2000)
Noszkay Erzsébet: Változás és válságmenedzsment az alapoktól (N&B Kiadó, 2009)

Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV)
Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
3
Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
4
Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
6
Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú (1-5), b:
háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.)
2

